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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0318/2008 ingiven av Janusz Lewandowski (polsk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare fyra personer, om underlåtenhet att följa 
Århuskonventionen när det gäller att utse området Piasnickie Laki på den polska 
Östersjökusten till särskilt skyddsområde

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren menar att de polska myndigheter som ansvarar för att utse området Piasnickie Laki 
till skyddat område underlät att höra åsikterna från ägarna till marken som ska ingå i området i 
fråga. Framställaren understryker i samband med detta att man allvarligt åsidosatt bestämmelserna 
i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Framställaren menar också att direktiv 92/43/EEG om 
bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter, vilket är tillämpligt i den här frågan, 
feltolkades av de polska miljömyndigheterna. Han menar att hans och de övriga markägarnas 
intressen är hotade, och han uppmanar Europaparlamentet att undersöka frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställaren oroas över den polska regeringens förslag att utse PLH 220021 Piasnickie Laki 
(område av gemenskapsintresse) till Natura 2000-område genom ett förfarande som inte 
innefattade samråd med enskilda markägare i området.
Direktivet om livsmiljöer (direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter) innehåller rättsliga skyldigheter för medlemsstaterna när det gäller att utse 
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områden av gemenskapsintresse. Direktivet innebär att medlemsstaterna ska utse lämpliga 
områden av gemenskapsintresse baserat på de vetenskapliga kriterier som tydligt anges i 
direktivet. I EG-domstolens rättspraxis bekräftas tydligt att medlemsstaterna inte av 
socioekonomiska skäl kan avstå från att utse områden som uppfyller relevanta vetenskapliga 
kriterier för områden av gemenskapsintresse (se mål C-371/98). 

Polen ligger efter när det gäller att föreslå lämpliga territorier som områden av 
gemenskapsintresse, vilket innebär en allvarlig underlåtenhet att uppfylla Polens rättsliga 
skyldigheter enligt direktivet om livsmiljöer. Kommissionen sände en formell underrättelse 
till Polen i april 2006 som de polska myndigheterna besvarade i juli 2006. Med tanke på det 
otillfredsställande svaret och bristerna i utnämningen sände kommissionen ett motiverat 
yttrande till Polen den 15 december 2006. Under tiden, i oktober 2006, sände Polen ett förslag 
till kommissionen om 41 nya områden av gemenskapsintresse och utvidgning av sju befintliga 
områden av gemenskapsintresse. Efter det motiverade yttrandet sände sedan Polen ytterligare 
förslag på nya områden av gemenskapsintresse till kommissionen (över 50 i april och över 60 
i september 2007). Kommissionen förväntar sig att de polska myndigheterna ska lämna 
ytterligare förslag inom kort och efter bedömning av dessa nya förslag kommer 
kommissionen att besluta om vidare åtgärder när det gäller denna överträdelse. 

I direktivet om livsmiljöer ställs inga krav på samråd med allmänheten innan förslag lämnas 
på områden av gemenskapsintresse. Fastställande och genomförande av metoder för samråd 
bestäms därför helt av de nationella myndigheterna. Kommissionen har för sin del alltid 
rekommenderat medlemsstaterna att inrikta sig på och uppnå bredast möjliga medvetenhet hos 
allmänheten om omfattning och målsättning när det gäller gemenskapslagstiftningen om 
bevarande av naturen och biologisk mångfald. Enligt vad vi vet genomförs dessa samråd 
enligt det polska rättsliga systemet av lämpliga nationella myndigheter med lokala 
förvaltningar som inrättats via lokala val. 

Kommissionen inser att det finns ett behov av att intressenter är delaktiga i processen med att 
förvalta nätverket Natura 2000 och stöder två Phare-projekt i Polen som är inriktade på 
kapacitetsuppbyggnad - det ena för att underlätta bättre samråd och samarbete med 
intressenter (inbegripet markägare) i processen med att utveckla förvaltningsplaner för 
Natura 2000-områden och det andra för bättre information om Natura 2000 till allmänheten. 

Natura 2000-nätverket är inte ett nätverk för strikta naturreservat där all mänsklig verksamhet 
är förbjuden eller begränsad. Det huvudsakliga målet med Natura 2000 är att uppmuntra 
bevarandet av den biologiska mångfalden samtidigt som hänsyn tas till ekonomiska, sociala, 
kulturella och regionala krav. Synsättet innebär att människan är en integrerad del av naturen 
och att dessa två bör samverka för bästa resultat. Många områden inom Natura 2000 är 
värdefulla på grund av hur de har förvaltats hittills och det blir viktigt att se till att dessa 
hållbara tillämpningar kan fortsätta även i framtiden. Ett sådant synsätt har många fördelar, 
både för bevarande av naturen och för människorna som lever och arbetar inom 
Natura 2000-områden. Genom att aktivt involvera olika markägare i förvaltningen av 
Natura 2000–områden är det möjligt att se till att sårbara delvis naturliga livsmiljöer och arter, 
som är beroende av positiv förvaltning, bibehålls. Genom olika gemenskapsfonder finns också 
möjligheter att finansiera verksamhet som bidrar till genomförandet av Natura 2000. 
Exempelvis kan Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) lämna stöd 
till jordbrukare, skogsägare och andra markanvändare för positiv markförvaltning inom 
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Natura 2000-nätverket. Att utnyttja fonden genom åtgärder som ingår i programmen för 
landsbygdsutveckling hör till relevanta nationella myndigheters ansvar.

Med hänsyn till Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor noterar framställarna att 
samrådsförfarandet för föreslagna områden som ska bevaras inte möjliggör för ägare av 
privatmark att delta. De anser att denna avsaknad av samråd innebär en överträdelse av 
artikel 8 i konventionen. 

Artikel 8 i konventionen handlar om de offentliga myndigheternas utarbetande av lagar och 
författningar som kan få en betydande inverkan på miljön. I det relevanta avsnittet i 
konventionen slås fast att “varje part ska sträva efter att främja ett effektivt deltagande från 
allmänhetens sida på ett lämpligt stadium” vid utarbetandet av dessa regler.

Kommissionen vill i sammanhanget till att börja med påpeka att det är polsk lag som avgör 
huruvida handlingar genom vilka områden föreslås som platser av gemenskapsbetydelse ska 
betraktas som allmänt tillämpliga bindande regler enligt polsk lag. Om man antar att sådana 
handlingar verkligen skulle utgöra lagar och författningar, mot bakgrund av 
bedömningsmarginalen som uttryckligen erkänns i artikel 8 i konventionen, anser 
kommissionen att avsaknaden av systematiskt samråd med markägare i processen med att 
föreslå områden av gemenskapsintresse inte är en överträdelse av den regeln.

Slutsatser

Medlemsstaterna är rättsligt skyldiga att föreslå lämpliga områden (dvs. som uppfyller 
relevanta vetenskapliga kriterier) som kan utses till områden av gemenskapsintresse och de 
kan inte avstå från denna skyldighet av socioekonomiska skäl. Kommissionen har inte hittat 
några skäl att bestrida korrektheten i den process som leder till att Polen föreslår de aktuella 
områdena av gemenskapsintresse. Medlemsstaten ansvarar för lämpligt samråd i processen 
med att utse och förvalta Natura 2000-områden. Ingen överträdelse av Århuskonventionen har 
kunnat fastställas.


